PRIHLÁŠKA ZA ČLENA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
1. KŠK Žilina
ÚDAJE O ČLENOVI
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Adresa trvalého bydliska

Telefónne číslo
E-mailová adresa
Alternatíva 1 pre osobu staršiu ako 18 rokov:
Svojím podpisom potvrdzujem, že sa chcem stať
členom občianskeho združenia 1. KŠK Žilina
PODPIS
ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI
Meno a priezvisko zákonného zástupcu
(osoby mladšie ako 18 rokov)
Telefónne číslo zákonného zástupcu
(osoby mladšie ako 18 rokov)
Alternatíva 2 pre osobu mladšiu ako 18 rokov:
Svojím podpisom potvrdzujem, že ako zákonný
zástupca súhlasím s tým, aby sa moje dieťa (meno
uvedené vyššie) stalo členom občianskeho združenia
1. KŠK Žilinaa zúčastňovalo sa jeho podujatí a aktivít
PODPIS
Dátum vzniku členstva (doplní organizácia)

V súvislosti so spracovaním a evidenciou osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vás informujeme, že občianske združenie: 1. KŠK Žilina, Rajecká 17, 010 01 Žilina, IČO:
42221307 (ďalej len prevádzkovateľ) Vaše osobné údaje využíva na a) evidenciu členov v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov, b) na evidenciu účastníkov podujatí a na preukazovanie počtu členov pre čerpanie dotácie na prácu
s mládežou v zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou v znení neskorších predpisov a na základe Zmluvy o poskytnutí
dotácie uzavretej medzi našou Organizáciou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Viac informácií o spracúvaní a ochrane
osobných údajov v našej organizácii nájdete na: 
www.kskzilina.sk

súhlasím / nesúhlasím

s tým, aby prevádzkovateľ používal osobné údaje v rozsahu poskytnutých v tejto prihláške na
účely komunikácie súvisiacej s organizovaním podujatí združenia

súhlasím / nesúhlasím

s tým, aby prevádzkovateľ používal osobné údaje v rozsahu poskytnutých v tejto prihláške na
účely zasielania informácií o svojej činnosti

súhlasím / nesúhlasím

s tým, aby prevádzkovateľ vyhotovoval a používal za účelom propagácie činnosti organizácie
audiovizuálne záznamy člena
PODPIS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❏ môj syn/dcéra bude cez kšk patriť aj do CVČ Žirafa
❏ môj syn/dcéra prinesie aj vzdelávací poukaz, ktorý využijeme v CVČ Žirafa
❏ vedel by som pomôcť cez rok v stredisku takto:

